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  לכבוד     

  רופאי המחוזות והנפות

  האגפים הרפואיים, קופות החוליםמנהלי 

  מנהלי בתי החולים הכלליים 

  בתחלואה מחוץ לעונת החורף  RSVלמטופלים בסיכון גבוה למניעת  palivizumab מתן תרכיב הנדון: 

מחוץ לעונה הרגילה בחודשי    Respiratory syncytial virus (RSV), אנו רואים התפרצות של 2021מחודש מאי 
לאור העלייה בתחלואה משרד הבריאות החליט לחסן קבוצות סיכון בתרכיב סביל. ככלל, יש לחסן על  נובמבר עד מרץ.

  פי הנחיות בתדריך החיסונים. להלן ההנחיות היוצאות מן הכלל.

. הגיל ייקבע לפי גיל המטופל 31/10/2021עד  1/8/2021-: בעונה זו, התכשיר מומלץ מהתויות לקבלת התרכיב* . 1
  . 31/10/2021ל הילדים הזכאים לטיפול מונע, יש להמשיך ולתת את התכשיר עד . לכ1/8/2021-ב

  עד גיל שנתיים  ילדים שנולדו פגים הלוקים במחלת ריאות כרונית הזקוקים לטיפול בחמצן.  א
) BPD )bronchopulmonary dysplasiaילדים שנולדו פגים הלוקים במחלת הריאות   ב

שבועות הריון  36שאובחנה אצלם ע"י צילום חזה אופייני וסימנים קליניים בגיל מתוקן של 
  ושנזקקו  לטיפול באחד מאלה: חמצן, משתנים, קורטיקוסטרואידים או מרחיבי סימפונות.

  עד גיל שנה

  עד גיל שנה  ימים. 6שבועות הריון +  32ילדים שנולדו בטרם מלאו   ג
  ת לב  מולדת ובהתקיים אחד מאלה:ילדים הסובלים ממחל  ד

 ילדים המקבלים טיפול תרופתי לאי ספיקת לב. . 1
 ילדים עם יתר לחץ דם ריאתי בינוני עד חמור. . 2
  )cyanoticילדים עם מחלת לב כחלונית ( . 3

  עד גיל שנה

  עד גיל שנה  ק"ג. 1-ילדים ללא תלות בשבוע הלידה, שנולדו במשקל נמוך מ  ה
  עד גיל שנה  הלידה, הסובלים ממחלת ריאות כרונית קשה**ילדים ללא תלות בשבוע   ו
  עד גיל חצי שנה  ימים. 6שבועות הריון +  34ילדים שנולדו בטרם מלאו   ז

  

הצורך במתן התכשיר ייקבע ע"י רופא מומחה (רופא ריאות, רופא קרדיולוג או מומחה אחר שמטפל בילד), אך 
  בהתאם להתויות הנ"ל.

  לשימוש בתכשיר הכלולות בסל השירותים של קופות החולים. * התויות

), כאשר הינו זקוק לטיפול במחלת 1/8/2021ריאות כרונית קשה מוגדרת בילד המצוי בתחילת העונה ( ת** מחל
  הריאה הכרונית באחד מהבאים: חמצן, משתנים, מרחיבי סימפונות בשאיפה, סטרואידים במתן סיסטמי. 
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 אופן השימוש: . 2
  יב ניתן במזרק המוכן מראש. אין צורך לדלל.התרכ

  
, יש להשתמש 1/11/2021/- . מ31/10/2021עד  1/8/2021/- עונת תחלואה חריגה זו תימשך מ משך העונה: . 3

בהתוויות הרגילות לחורף (נובמבר עד מרץ) בלבד. מתחילת נובמבר, אין להמשיך לחסן מטופלים בתרכיב אם אינם 
תינוקות שהיו זכאים בקיץ וממשיכים להיות זכאים בחורף ימשיכו לקבל בחורף לכל  עונים על התוויות של החורף.

 ).2022העונה (עד מרץ 
 

אם תהיה ירידה בתחלואה לפני חודש אוקטובר, משרד הבריאות יעדכן על הצורך  :סיום מוקדם של העונה . 4
  בלהמשיך לתת את התרכיב בעונה חריגה זו.

  הנוגעים בדבר במוסדכם.הואילו להעביר הנחיות אלה לכל 

  

  

  

  בברכה,                                                                                            

                                                                                                                      

  ד"ר אמיליה אניס                                                                                                                       

  לוגיהמנהלת האגף לאפידמיו                                                                                                      

  

  

  

  

  

  
  

 


